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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Av. Araújo Pinho, 39 - Bairro Canela - CEP 40110-150 - Salvador - BA - www.portal.ifba.edu.br

 
INSTRUÇÃO NORMATIVA 06 de agosto de 2022 

PRAZOS E PROCEDIMENTOS PARA ATENDIMENTO DA
DIRETORIA DE GESTÃO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL - DGCOM

 

Dispõe sobre o atendimento de serviços de comunicação
da Diretoria de Gestão da Comunicação Institucional

do IFBA e seus procedimentos.

 

Disposições preliminares
 

          Art. 1º Esta portaria institui os procedimentos de solicitação de serviços de comunicação à Diretoria
de Gestão da Comunicação Institucional do IFBA, para atendimento às demandas que visem à promoção
institucional.
          Art. 2º Consideram-se serviços de comunicação, para efeitos desta portaria, aqueles cuja natureza
seja informar, divulgar, fortalecer a imagem institucional, promover relacionamentos, motivar os públicos
de interesse (interno e externo) para conteúdos relativos ao IFBA.
          Art. 3º Os serviços de comunicação são divididos em:
          I - Ação de comunicação;
          II - Campanha de comunicação;
          III - Campanha institucional e/ou sistêmica.
          § 1º Por ação de comunicação entende-se toda ação comunicativa pontual da DGCOM, que requer
menor esforço de comunicação. Por menor esforço de comunicação compreende-se a ação que contemple
apenas público específico, seja interno ou externo, realizado em uma etapa única de veiculação com
duração curta (em média entre um e sete dias), não envolvendo necessariamente a promoção institucional
e com impacto pontual na imagem institucional, podendo envolver planejamento e concepção em apenas
uma área especifica do setor. Exemplo: divulgações de eventos e processos seletivos simplificados.
          § 2º Por campanha de comunicação entende-se toda ação comunicativa dirigida da DGCOM, que
requer maior esforço de comunicação. Por maior esforço de comunicação compreende-se a concepção e o
planejamento multiárea do setor, que pode ser realizada em mais de uma etapa de veiculação com média
duração (entre uma semana e um mês), direcionada ao público interno, externo ou multicampi, envolvendo
ou não a promoção institucional, com impacto relativo para a imagem institucional. Exemplo: Outubro
Rosa e Novembro Negro.
          § 3º Por campanha institucional e/ou sistêmica entende-se toda ação comunicativa ampla e
prolongada da DGCOM. Por ação de comunicação ampla compreende-se grande e complexo esforço de
comunicação, que demanda a concepção e o planejamento multiárea do setor. É realizada em mais de uma
etapa de veiculação com longa duração (superior a um mês), direcionada ao público externo e/ou
multicampi e que pode abranger também o público interno. Envolve necessariamente a promoção
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institucional e tem impacto direto na imagem institucional. Exemplo:  Processo Seletivo para Cursos
Integrados e Subsequentes e Campanha de Enfrentamento ao Assédio Sexual.
          § 4º A partir da demanda, o tipo do serviço de comunicação será classificado pela DGCOM com
base nas definições acima citadas, dos cenários social, econômico, político e cultural, além de outros
critérios técnicos, definidos no Art. 7º.
          Art. 4º As solicitações de serviços de comunicação e divulgação devem ser encaminhadas,
exclusivamente, através do formulário: https://portal.ifba.edu.br/dgcom/prazos/solicitacao também
disponível em https://portal.ifba.edu.br/dgcom > Serviços > Solicitações.
Após a solicitação feita via formulário, correções, retificações, alterações devem ser enviadas para o e-
mail da DGCOM (dgcom@ifba.edu.br). 
          Parágrafo único. Não serão aceitas solicitações por canais de comunicação não oficiais, como por
exemplo aplicativos de mensagem como Whatsapp e Telegram, através de ligação telefônica ou por outros
meios que não sejam o formulário.
          Art. 5º O setor ou comissão demandante de serviços de comunicação e divulgação deverá dispor na
sua solicitação, de modo claro, o objetivo e/ou necessidade da sua demanda e todas as informações
relativas a ela (o que vai acontecer, onde, quando, como, por que, para que, quem promove a ação, etc.).
          Parágrafo único. É recomendável que o setor ou comissão demandante disponha de um
servidor/a designado/a à interlocução com a DGCOM, com poder consultivo e representativo sobre a
decisão tomada pelo setor ou comissão demandante.
          Art. 6º Cabe à DGCOM analisar e definir as soluções comunicativas que mais se adéquem ao
objetivo institucional e comunicacional, ao público, aos meios de comunicação a serem utilizados, aos
prazos de atendimento das solicitações, dentre outras definições, bem como, dialogar e ajustar as peças e
demandas com o/a solicitante.
          Art. 7º Os critérios técnicos para análise de deferimento das solicitações consideram:
          I - A pertinência comunicativa da solicitação;
          II - O interesse público do objeto de divulgação para a comunidade do IFBA e a sociedade;
          III - Os princípios da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência;
          IV - A abrangência da ação no fortalecimento da imagem institucional;
          V - A prioridade de atendimento da solicitação;
          VI - A inserção da demanda no planejamento da DGCOM.
          Art. 8º Os prazos para atendimento às solicitações deferidas pela DGCOM são contados em dias
úteis, tratando-se de uma expectativa de cumprimento, que podem ser antecipados ou prorrogados, em
casos fortuitos alheios à DGCOM ou em situação de férias, afastamentos ou licenças de servidores/as. Os
posteriores ajustes serão dialogados e informados aos demandantes.
          § 1º A resposta inicial à solicitação será dada em, pelo menos, 2 (dois) dias úteis. Havendo
necessidade de mais informações para análise do deferimento da demanda, o/a solicitante será contactado.
Caso necessário, esse prazo será estendido.
          § 2º Uma vez deferido o atendimento, a DGCOM estabelecerá o prazo necessário para atendimento
à solicitação.
          § 3º O setor ou comissão solicitante da demanda poderá fazer até 2 (dois) pedidos de correções ou
modificações de caráter técnico em peças gráficas referentes à diagramação. A partir do terceiro, será
considerado como uma nova demanda e obedecerá a fila de atendimentos da DGCOM.
          § 4° Os prazos indicados pela DGCOM para peças de natureza impressa (não digitais) são referentes
ao tempo de criação que essa Diretoria necessita, não incluído o tempo de impressão gráfica propriamente
dita. Cada processo de impressão demanda um prazo específico a ser definido pela gráfica que fará o
serviço. O/a solicitante deve estar atento a esse prazo, uma vez que a impressão das peças gráficas não é
de responsabilidade da DGCOM.         
 

https://portal.ifba.edu.br/dgcom/prazos/solicitacao
https://portal.ifba.edu.br/dgcom
mailto:dgcom@ifba.edu.br
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TABELA DE PRAZOS

Produto/ação Prazo estimado para execução

Matéria/nota 2 dias úteis

Banners e produtos web (site) 5 dias úteis

Card para Redes Sociais 3 dias úteis

Cartaz 5 dias úteis

Folder 10 dias úteis

Publicação de Editais Gerais, arquivos e demais informações no site 2 dias úteis

Publicação de Retificação de Editais Gerais 1 dia útil

Criação de campanhas de comunicação Sob consulta

Criação de páginas no site Sob consulta

Transmissão de vídeo ao Vivo  7 dias úteis

Vídeo sob demanda Sob consulta

Outros produtos/serviços Sob consulta

 
§ 1º  O prazo de execução se iniciará a partir da disponibilização de informações e as respostas por parte
do setor/pessoa solicitante. Exceções: os casos com data limite para publicação - que envolverão
necessariamente negociação prévia com a esta Diretoria. As demais exceções serão tratadas como tal. 
           Art. 9º Documentos oficiais a serem publicados no portal eletrônico do IFBA devem estar em
formato/extensão PDF (Portable Document Format), nomeados conforme o título do documento e conter
os seguintes elementos:
          I - Marca do IFBA no cabeçalho (disponível em: https://portal.ifba.edu.br/dgcom/documentos-e-
manuais/manuais);
          II - Identificação do responsável ao final do arquivo (nome, cargo e setor);
          III - Local e data do documento ao final do arquivo.
          Paragrafo único: Em caso de retificação, o documento deverá estar identificado como tal, tanto no
nome do arquivo, quanto no cabeçalho, com a numeração da retificação abaixo do título do documento e
as alterações destacadas na cor vermelha.
          Art. 10º A DGCOM não é responsável por revisão de textos produzidos por outros setores
(cartilhas, editais, relatórios, entre outros). No caso de editais, é necessário que haja uma análise prévia e
aprovação da Procuradoria Jurídica junto ao IFBA - PROJUR.
          Art. 11º A criação da estrutura de novas páginas, pastas, capas no site institucional será realizada
pela DGCOM, atendendo aos seguintes critérios:
          I - Atualização das pastas já existentes referentes ao ano corrente (atualização anual);
          II - Criação de páginas para o processo(s) seletivo(s) de cursos integrados e subsequentes;
          III - Criação de páginas enquanto etapas de uma campanha ou ação institucional;
          III - Criação de páginas para novos setores da reitoria.

À
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          Parágrafo único: À DGCOM cabe avaliar e adequar conteúdos enviados pelos solicitantes para as
páginas criadas, de acordo com os critérios de usabilidade e navegação que facilitam o acesso dos
usuários.
          Art. 12º A criação e atualização de conteúdos de páginas pré-existentes é de responsabilidade do
setor correspondente. Cabe à DGCOM a adequação, caso seja necessária, deste conteúdo. Poderá ser
solicitada a qualquer tempo e respeitará a fila de trabalhos pendentes.
          Art. 13º O setor demandante deverá indicar 2 (dois) responsáveis pela criação e atualização dos
conteúdos no site, para tanto, será necessária a solicitação de cadastro mediante o preenchimento do
Termo de responsabilidade - Usuário/Portal IFBA existente no SEI (Sistema Eletrônico de Informações) e
agendamento de treinamento básico para início dos trabalhos no site.
         Art. 14° Em caso de publicações e divulgações de processos seletivos, orienta-se que a DGCOM
seja consultada no momento do planejamento dos certames para alinhamento das ações de comunicação
como publicação de notícia, montagem do ambiente do portal do IFBA e demais ações que se fizerem
necessárias. 
          Art. 15º Sobre a relação com os campi: a DGCOM oferece orientações aos campi a fim de que a
Comunicação Institucional se dê de forma sistêmica e efetiva. Sendo assim, demandas locais com impacto
restrito ao local/região devem ser sempre solicitadas aos setores de comunicação das unidades, cabendo à
DGCOM o atendimento de demandas da Reitoria e/ou multicampi, ou seja, que envolvam mais de um
campus. A comunicação dos campi entrará em contato com a equipe da DGCOM caso seja necessária uma
atuação sistêmica referente à demanda. Excepcionalmente em casos em que um determinada demanda
local possa gerar repercussão negativa para a imagem do IFBA, a DGCOM deverá ser
acionada imediatamente pelo setor de comunicação.
         
 
Salvador, 01 de agosto de 2022
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